
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 251/03) 

Numer środka pomocy państwa X 315/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 51 

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación 
(AGAUR) 
Via Laietana, 28, 2ona. Planta 
08003 Barcelona 
www.gencat.cat/AGAUR 

Nazwa środka pomocy Ayudas a proyectos tractores en los ámbito de e-salud, e-cultura y e- 
infraestructuras dentro del marco de la Inforegión 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Resolución IUE/2125/ 2010, de 10 de junio, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos tractores 
en los ámbitos de e-salut, e-cultura, e-infraestructuras dentro del marco 
de la Inforegión 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.9.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, Tele
komunikacja, Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem 
w zakresie informatyki i działalności powiązane, Działalność usługowa 
w zakresie informacji 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 4,68 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dopłata do oprocentowania, Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondos FEDER 
11,7M EUR total del periodo – 11,70 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 20 % 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5659/10161060.pdf
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Numer środka pomocy państwa X 316/10 

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) SCOTLAND 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Scottish Government 
Atlantic Quay 
5 Atlantic Quay 
150 Broomielaw 
Glasgow 
G2 8LU 
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Business-Industry/support/17404/ 
StructuralFunds2007-2013 

Nazwa środka pomocy European Regional Development Fund Scotland 2009-2013 
Programme – Priority 3 Environmental Support Measures 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

European Community Act 1998 
Office of the Queen's Printer for Scotland. Statutory Instruments 2006 
No 304 (s.3) 
Scotland Act 1998 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.8.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

GBP 15,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

ERDF Priority 3 Scotland (environmental support) – 15,00 GBP (w 
mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawności (art. 22) 

45,00 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych (art. 23) 

45,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/Business-Industry/support/17404/latest-news 

click on link to ERDF Priority 3 2009-2013 Programme Environmental Support Measures
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Numer środka pomocy państwa X 317/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) — 

Organ przyznający pomoc Ministra de Ciencia e Innovación 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
C/ Albacete, 5. 
28071- Madrid 
España 
http://www.micinn.es 

Nazwa środka pomocy Programa INNCORPORA 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Orden CIN/1290/2010, de 6 de mayo, por la que se convoca para el 
año 2010 la concesión de ayudas correspondientes al subprograma 
INNCORPORA, dentro del Programa Nacional de Contratación 
e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de 
Actuación en Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011. 
Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de mayo de 2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 18.5.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 
i technicznych 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 89,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja, Pożyczka 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 20 % 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25,00 % 20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

65,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/18/pdfs/BOE-A-2010-8025.pdf 

Numer środka pomocy państwa X 319/10 

Państwo członkowskie Niemcy
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Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) BRANDENBURG 
Artykuł 107 ust. 3 lit. a), Artykuł 107 ust. 3 lit. c) 

Organ przyznający pomoc InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB) 
Steinstraße 104-106 
D-14480 Potsdam 
www.ilb.de 

Nazwa środka pomocy Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft und Europaangelegenheiten 
zur Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien, von Maßnahmen 
zur Erhöhung der Energieeffizienz und der Versorgungssicherheit im 
Rahmen der Umsetzung der Energiestrategie des Landes Brandenburg 
(RENplus) 
Vom 7. Juli 2010 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst der dazu 
erlassenen Verwaltungsvorschriften 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg, Teil 1 vom 
21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 28.6.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 1.1.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 9,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

EFRE-Kofinanzierung zu 75 %. Operationelles Programm 2007-2013 – 
6,75 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

30,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.49401.de 

Numer środka pomocy państwa X 323/10 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego RGE 62/2010
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Nazwa regionu (NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc SERVEF 
C/Navarro Reverter, n o 2 
46004-VALENCIA 
http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/web/home 

Nazwa środka pomocy Convocatoria de subvenciones públicas para la realización de acciones 
de formación profesional general dirigida prioritariamente 
a trabajadores ocupados pero también para trabajadores desempleados. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

ORDEN 16/2010, de 26 de abril, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se determina el programa de formación 
profesional para el empleo dirigido prioritariamente a trabajadores 
ocupados y se regula el procedimiento general para la concesión de 
ayudas durante el ejercicio 2010. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 3.6.2010–2.12.2010 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 5,25 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Fondo Social Europeo. Programa Operativo PO2007ES052PO003 – 
4,20 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25,00 % — 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy: 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/03/pdf/2010_4729.pdf
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